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EL PÀDEL, A BON NIVELL

EL CLUB TANCA
PORTES PEL
COVID-19
Seguint les indicacions de les autoritats,
el CN Montjuïc va tancar les
instal·lacions el passat 14 de març i no
tornarà a obrir fins a, com a mínim, el 27
de març. Durant aquests dies, es
continuen
realitzant
tasques
de
manteniment al Club per a garantir-ne la
seguretat.
Davant aquesta situació excepcional, el
CN Montjuïc vol transmetre un missatge
de tranquil·litat i paciència. Som
conscients dels moments difícils i
dʼincertesa que estem vivint tots. A dia
dʼavui, tots els nostres esforços se
centren en garantir la viabilitat del servei
un cop passada aquesta situació.
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FASE FINAL DEL
PROJECTE DE LA
FUNDACIÓ DAMM
L'inici d'any coincideix amb la segona
fase de la reparcelació de les finques
del projecte de la Fundació Damm i
del club. En els propers mesos està
previst que es tanqui lʼoperació i
obtenir
la
injecció
econòmica.
Dʼaquesta
manera,
es
podran
actualitzar les instal·lacions i potenciar
el número de socis al nostre Club.

NOVA COMPOSICIÓ
DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El passat mes de novembre l'expresident
Pere Padró va presentar la seva dimissió a
la Junta Directiva per motius personals. El
que era vicepresident primer en aquell
moment, en Jaume Roca i Pinadella,
davant la decisió del seu predecesor, va
assumir amb el suport unànime dels
membres de la Junta, el càrrec de
president. L'Eduard Costa es va convertir
en Vicepresident primer i el Quintín Prieto
en vicepresident segon.
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JAUME MONZÓ,
DESCANSA EN PAU
El passat dia 5 de gener ens va deixar un
dels esportistes més exitosos de la història
del nostre Club. Jaume Monzó va ser el
segon nedador espanyol, després del
vallesà Miquel Torres, que va aconseguir
una medalla en un Campionat d'Europa
de natació. Va ser a l'Europeu d'Utrecht
del 1966, quan va aconseguir la medalla
de plata als 200 esquena, la seva
especialitat. També va obtenir un bronze
als 100 esquena als Jocs del Mediterrani
del 1967, va ser olímpic a Mèxic 68.
Durant la seva carrera va obtenir fins a 8
títols de campió d'Espanya en solitari i 11
més en proves de relleus, i va batre una
desena de vegades el rècord estatal en
els 200 esquena. Després de retirar-se es
va mantenir actiu, i va participar en
proves decategoria sènior.

BON INICI DEL
PRIMER EQUIP DE
WATERPOLO
L'equip absolut va començar la
temporada amb l'objectiu d'assolir la
permanència a la Primera Divisió
Nacional i després de 15 jornades es
troba a la meitat alta de la taula,
encarant el final de temporada amb
tranquil·litat i ambició.
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BON RENDIMENT DE
LA SECCIÓ DE PÀDEL
Els equips de pàdel del club ja han
finalitzat la primera fase de la lliga
Guinot-Prunera. L'equip femení i l'equip
masculí A van finalitzar en primera
posició a les seves respectives lligues i
encaren una segona fase amb equips de
més nivell. Per la seva banda, l'equip
masculí B va finalitzar en cinquena posició
després
d'unes
primeres
jornades
irregulars. I en tennis, lʼequip +30 femení
està situat en 2a posició del grup 5.

EL GIMNÀS MILLORA
MÀQUINES I HORARIS
La sala de fitness del Club amplia el seu horari els caps de setmana. Des dʼara, sʼhi
podrà accedir durant els caps de setmana fins les 21.30h, agafant des de les 15h les
claus de la sala a la recepció del pàdel i del tennis.
A més, ja ha arribat una nova màquina de musculació. Es tracta d'una gàbia per
realitzar exercicis de pes lliure que permet exercitar tots els grups musculars.
L'estructura, amb dues subjeccions de seguretat a cada costat, té fins a 20 alçades
diferents per adequar-se a les necessitats de l'esportista.
www.cnmontjuic.cat

